
                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ                                   

                                                                                        Голова Вченої ради  

                                                                               факультету геології, географії,   

                                                                            рекреації і туризму, декан ФГГРТ 

                                                                         __(оригінал підписаний)__ проф. В.А. Пересадько 

                                                                                   “  28   “   серпня                    2019 р. 

ПЛАН РОБОТИ 

Науково-методичної комісії факультету геології, географії, рекреації і туризму  

Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна 

на 2019/2020 навчальний рік. 

 

Засідання 21 вересня 2019 р. 

1. Про організацію навчання у поточному році. 

               Доповідачі: декан, голова НМК. 

2. Про перехід на англомовні освітньо-професійні та освітньо-наукові програми. 

                Доповідач: декан, голова НМК. 

3. Поточні справи.  

 

Засідання 16 жовтня  2019 р. 

1. Про  освітні програми, що подаються у вступну кампанію 2020 р. 

          Доповідач: інформація завідувачів кафедр. 

2. Про видання навчально-методичної літератури у 2019/2020 н.р.  

          Доповідачі: голова НМК, завідувачі кафедр. 

3. Поточні справи. 

 

Засідання 4 листопада 2019 р. 

1. Розгляд освітньо-професійних програм факультету, які подаються на вступну кампанію 

2020 р. 

Доповідач: інформація завідувачів кафедр. 

2. Про вдосконалення навчальних, виробничих і педагогічних практик на факультеті. 

              Доповідачі: заст. декана з організаційних питань, представники кафедр.  

3. Про підготовку до проведення ректорських контрольних робіт та зимової сесії. 

        Доповідач: декан ФГГРТ, представники кафедр.   

3. Про участь в університетському конкурсі навчально-методичних посібників. 

             Доповідач: представники кафедр. 

4.  Поточні справи. 

 

Засідання 2 грудня 2019 р. 

1. Про захист дипломних робіт магістрів  і про перевірку робіт на плагіат 

Доповідач: представники кафедр 

2. Про підготовку до зимової сесії. 

            Доповідач:  представники кафедр. 

3. Поточні справи. 

 

Засідання 15 січня 2020 р. 

1. Про узгодження навчальних програм дисциплін на географічному відділенні факультету. Ви-

бірковий аналіз навчальних програм. 

             Доповідач: голова НМК, представники кафедр. 

2.Про хід зимової сесії. 

             Доповідач: заступник декана з НМР, представники кафедр. 

3. Поточні справи. 

 



Засідання 3 лютого 2020 р. 

1. Аналіз результатів зимового підсумкового контролю. 

              Доповідач: заступник декана з НМР. 

2. Про узгодження навчальних програм на геологічному відділенні. 

               Доповідач: голова НМК, представники кафедр. 

3.   Поточні справи 

 

Засідання 11 березня 2020 р. 

1. Про підготовку до проведення навчальних, педагогічних та виробничих практик у 

2019/2020  н. р.:  організація і стан. 

              Доповідач: голова НМК; інформація завідувачів кафедр. 

2. Розгляд навчальних планів на 2020/2021 навчальний рік. 

Доповідач: заступник декана з НМР 

3. Поточні справи. 

 

Засідання 6 квітня 2020 р. 

1. Про хід навчального процесу та підготовку до проведення літньої сесії.  

     Підсумки ректорських контрольних робіт. 

              Доповідачі: заст. декана з НМР. 

2. Розгляд робочих навчальних планів. 

        Доповідач: заступник декана з НМР. 

3. Про захист дипломних робіт бакалаврів  і про перевірку робіт на плагіат. 

              Доповідач: представники кафедр 

4. Поточні справи. 

 

Засідання 4 травня 2019 р. 

1. Розгляд і затвердження навчальних програм дисциплін і спецкурсів. 

             Доповідачі: завідувачі кафедр. 

2. Про стан обміну методичним досвідом між кафедрами факультету. 

              Повідомлення: завідувачі кафедр. 

3.  Поточні справи.  

 

Засідання 1 червня 2020 р. 

1. Попередні результати літнього підсумкового контролю. 

        Доповідач: заступник декана з НМР. 

2. Про виконання плану робіт науково-метод комісії та розгляд проекту плану  роботи науко-

во-методичної комісії на 2020/2021 н. р.  

             Доповідач: голова науково-методичної комісії. 

3. Рейтинги кафедр та шляхи посилення методичної роботи. 

            Повідомлення декана, голови методичної комісії. 

4. Поточні справи.   

 

Засідання 27 серпня 2020 р. 

1. Завдання методичної комісії на 2020/2021 навчальний рік.  

             Доповідач: голова науково-методичної комісії. 

2. Розгляд і затвердження програм дисциплін і спецкурсів. 

             Доповідачі: завідувачі кафедр. 

3. Про склад науково-методичної комісії факультету на 2020/2021 навчальний рік.  

4.  Поточні справи.  

 

Голова НМК               (оригінал підписаний)                     О.О. Жемеров 

 

Секретар                      (оригінал підписаний)                     Н.О. Бубир 


